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Grupul de presă BURSA, în parteneriat cu Centrul Român al
Energiei (CRE), organizează videoconferința “Energia în priză”, ediţia a VIII-a, în data de 24 septembrie 2020, începând cu ora 09:30.Evenimentul va putea fi urmărit, în direct, pe site-ul www.bursa.ro,pe contul de Facebook al ziarului BURSA, pe canalul de YouTube BURSAprecum şi pe conturile de Facebook ale partenerilor media.

Videoconferinţa BURSA

“Energia în priză”
Ediţia a VIII-a

www.bursa.ro


Context
***

Economia globală trece prin cea mai gravă contracţie a timpurilormoderne. Criza sanitară cauzată de coronavirusul COVID-19, împreună cuscăderea consumului de energie şi a perturbării pieţei mondiale a petrolului, nearată, încă o dată, caracterul critic al energiei şi inter-dependenţa cu altesectoare din economie.Ce a fost critic a trecut. Ce este mai provocator abia acum începe. AVIII-a ediţie a videoconferinţei “Energia în Priză” lansează, încă o dată, invitaţiala dezbateri constructive între cei mai importanţi reprezentanţi ai autorităţilorrelevante şi beneficiarii relansării economice, companiile.



***Planurile din noua Strategie Energetică Naţională în contextul relansării economice şi aPactului Ecologic European. Ce sume/fonduri europene ar trebui să atragă sectorulenergetic românesc?Stadiul cadrului legal privind consumatorul vulnerabil. Măsuri şi programe pentrucombaterea sărăciei energetice;Cadrul de reglementare pentru relansarea economică. Probleme şi oportunităţi;Cât de pregătită este România să atragă banii europeni din fondul de relansare?Securitatea energetică a României în contextul sezonului rece 2020-2021. Posibileameninţări la adresa securităţii energetice;Liberalizarea pieţei de electricitate - beneficii, oportunităţi, provocări şi obligaţii. Unde vamerge preţul de la 1 ianuarie 2021?Cum facem pieţele de energie mai competitive?Valorificarea resurselor energetice din Marea Neagră;Cum stă România în raport cu strategia energetică europeană şi direcţiile prioritare de laBruxelles?Atragerea fondurilor europene pentru extinderea distribuțiilor de gaze naturale.

PANEL I - Teme propuse



***
Dan Dragoş	 Drăgan, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului deAfaceri;
Tudor Constantinescu, Consilier principal al DG Energie, Comisia Europeană;
Tănase Stamule, Consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în domeniuleconomic;
Sorin-Ioan Bumb, Preşedinte, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaţilor.

Moderator al evenimentului:
Ovidiu Demetrescu, Partener London Brokers şi OCD Capital & Resource
Cuvânt de deschidere:
Corneliu Bodea, Preşedinte, Centrul Român al Energiei (CRE)

PANEL I - Speakeri propuşi



Programul de investiţii de decarbonare al Complexului Energetic Oltenia –	cum	se	pregăteşte al doileacel mai mare producător de energie al ţării pentru noua decadă?Viitorul energiei nucleare: Adoptarea mecanismului de Contracte pentru Diferenţă ca suport pentrucontinuarea investiţiilor la reactoarele 3 şi 4. Pot reprezenta reactoarele mici modulare o alternativăviabilă?Stadiul proiectelor de interconectare transfrontalieră în sectorul electricităţii în contextul închideriigrupurilor pe cărbune;România a devenit, începând cu anul 2019, importator net de energie electrică. Cui prieşte importulde energie?Va fi dată în funcţiune, la finalul anului, noua centrală pe gaze de la Iernut a Romgaz? De câte astfel decentrale are nevoie România?Digitalizarea sectorului energetic, cel mai important pas în gestionarea provocărilor viitoare aleindustriei;Cum văd investitorii străini mediul investiţional din România?Asociaţiile regenerabililor spun că noua lege privind achiziţia de terenuri blochează investiţiile înregenerabile -	ce	rămâne	de	făcut?Valorificarea resurselor energetice din Marea Neagră;Piaţa de capital – soluţie de finanţare a proiectelor de investiţii a companiilor energetice;Cadrul legal şi oportunităţile dezvoltării electromobilităţii în ţara noastră.

Panel II - Teme propuse***



Adrian Tănase, CEO, Bursa de Valori Bucureşti;
Daniel Naftali, Vicepreşedinte şi Director Executiv, Franklin Templeton România;
Mihaela Toader, Director Direcţia Strategie, Relaţii Internaţionale, Fonduri Europene, SNGNRomgaz;
Corina Popescu, CEO, Electrica;
Marian Năstase, Președintele Consiliului de Administrație, Alro;
Anca Dragu, Director General Adjunct, E.ON România;
Daniel Burlan, Preşedinte Directorat, Complexul Energetic Oltenia;
Florin Stanciu, Head of Financial Strategy & Corporate Treasury, CNTEE Transelectrica SA;
Ondrej Safar, CEO, CEZ România;
Adrian Dumitriu, CFO, Chimcomplex;
Septimiu Stoica, Membru CA, Bursa Română de Mărfuri;
Ion Lungu, Preşedinte, Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER);
Silvia Vlăsceanu, Director Executiv, Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor deUtilităţi din Energie (ACUE);
Mihai Bălan, Policy officer, Asociaţia Română	pentru	Energie	Eoliană.

PANEL II - Speakeri propuşi
***



Evenimentele	Grupului	de	presă BURSA

 Peste 100 de evenimente organizate;
Mai mult de 20.000 de participanti din: mediul de afaceri; finanţe; bănci; autorităţi publice; diplomaţi;avocaţi, consultanţi, jurnalişti.Conferinţele şi mesele rotunde sunt transmise live pe www.bursa.ro, pe reţelele de socializare, pecanalul de YouTube, relatate pe site ul www.bursa.ro şi analizate în ziarul Bursa.Comunitaea oamenilor de afaceri din România este avangarda care readuce normalitatea îneconomia noastră blocată de pandemia cu Covid-19, iar organizarea reuniunilor în aceste condiţii de stare denecesitate reprezintă sarcina ziarului BURSA, ca vehicul informaţional, organizator şi gazdă tradiţională aacestor evenimente de contact, pentru transferul deschis de know-how, formarea de opinii, oportunităţi şiînţelegeri în afaceri, pe care le numim Conferinţele BURSA.Organizarea de acum este adaptată împrejurării stării de necesitate, astfel că reuniunea va avea locîn spaţiul virtual, în care nu ne putem contamina cu nimic altceva decât de folosul întâlnirii şi plăcerea ei.Evenimentele noastre online Managementul situaţiei de criză pentru industria energetică şi
operatorii de infrastructură critică, The Post-Pandemic World, Băncile, în pandemie, Antreprenoriat
fără gen, Sănătate şi FARMA, Strategia de dezvoltare a României, Piaţa de capital în timpul pandemiei
COVID-19, Digitalizarea României şi tehnologia 5G, Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în
pandemie, Ce probleme prezintă tehnologia 5G şi ce probleme rezolvă, s-au bucurat de un real succes,fiind vizionate de până la 35.000 de persoane şi având un impact de aproximativ 55.000 de persoane pereţelele de socializare.
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Grupul de presă BURSA
 Adresă: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti
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